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Grozījums Nr. 1
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž atzinību par EK līguma 
°149. panta grozījumu, kas paplašina 
Eiropas Savienības darbības jomu 
jaunatnes sfērā un jo īpaši veicina 
jaunatnes dalību Eiropas demokrātiskajā 
dzīvē, un, vēloties labāk iesaistīt jaunos 
pilsoņus sabiedriskajā dzīvē, uzsver, cik 
liela nozīme ir Eiropas Savienības 
iniciatīvām un tādai politikai, kas veicina 
un sekmē jauniešu aktīvu dalību visos 
demokrātiskās dzīves līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Vasco Graça Moura

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atkārtoti apstiprina Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 10. aprīļa 
rezolūcijā par Eiropas darba kārtību 
kultūras jomā globalizācijas apstākļos1

pieņemtos principus un pasākumus 
attiecībā uz kultūras jomas iekļaušanu 
Lisabonas programmā saistībā ar 
Komisijas paziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Reģionu 
komitejai un Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai par šo jautājumu;
1 P6_TA(2008)0124.

Or. pt
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Grozījums Nr. 3
Zdzisław Zbigniew Podkański

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž apmierinātību, ka LESD ir 
saglabāts EK līguma 151. panta 4. punkta 
horizontālais raksturs, kas paredz, ka 
„rīkojoties saskaņā ar citiem šā Līguma 
noteikumiem, Kopiena ņem vērā kultūras 
aspektus, jo īpaši, lai respektētu un 
veicinātu kultūru daudzveidību”;

4. pauž apmierinātību, ka LESD ir 
saglabāts EK līguma 151. panta 4. punkta 
horizontālais raksturs, kas paredz, ka 
„rīkojoties saskaņā ar citiem šā Līguma 
noteikumiem, Kopiena ņem vērā kultūras 
aspektus, jo īpaši, lai respektētu un 
veicinātu kultūru daudzveidību”; pauž 
nožēlu, ka nav pietiekami noteikti 
daudzvalodības principi, ņemot vērā, ka 
uz tiem balstās centieni saglabāt kultūras 
bagātību un kultūru daudzveidību;

Or. pl

Grozījums Nr. 4
Zdzisław Zbigniew Podkański

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka horizontālā klauzula kultūras 
jomā un citas ar LESD ierosinātās jaunās 
horizontālās klauzulas attiecībā uz vienotā 
tirgus sociālo aspektu, ilgtspējīgu attīstību 
un visu diskriminācijas veidu apkarošanu 
pēc savas būtības veicinās vispārējas 
rīcības programmas, definējot 
sasniedzamos mērķus kultūras jomā;

5. uzskata, ka horizontālā klauzula kultūras 
jomā un citas ar LESD ierosinātās jaunās 
horizontālās klauzulas attiecībā uz vienotā 
tirgus sociālo aspektu, ilgtspējīgu attīstību 
un visu diskriminācijas veidu apkarošanu, 
jo īpaši to, kas skar kultūras iezīmes, pēc 
savas būtības veicinās rīcības programmas, 
definējot sasniedzamos mērķus kultūras 
jomā;

Or. pl
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Grozījums Nr. 5
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ir jādara viss iespējamais, 
lai nodrošinātu Eiropas informācijas un 
komunikācijas politikas attīstību, un 
atkārtoti pauž prasību noslēgt iestāžu 
vienošanos par kopējiem principiem, kas 
regulētu Eiropas Savienības iestāžu 
sadarbību šajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Vasco Graça Moura

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka šādās rīcības programmās ir 
jāuzsver Eiropas kultūras īpatnība — ka tā, 
no vienas puses, ir Eiropas integrācijas 
veicinātāja, un, no otras puses, ir svarīga 
pasaules kultūras daļa;

6. uzskata, ka šādās rīcības programmās ir 
jāuzsver Eiropas kultūras īpatnība — ka tā, 
no vienas puses, ir identitātes, savstarpējas 
sapratnes un pilsoniskuma faktors un 
Eiropas integrācijas veicinātāja, un, no 
otras puses, ir svarīga pasaules kultūras 
daļa;

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Zdzisław Zbigniew Podkański

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. ņemot vērā LESD radītos būtiskākos 7. ņemot vērā LESD radītos būtiskākos 
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jauninājumus — dot dalībvalstu 
parlamentiem iespēju pareizi sadalīt 
Eiropas Savienības un dalībvalstu 
kompetences, piemērojot subsidiaritātes 
principu — mudina valstu parlamentus 
vajadzības gadījumā pieņemt darba 
grafiku un metodes, lai nodrošinātu 
subsidiaritātes principa piemērošanu, 
izskatot Eiropas Savienības tiesību aktu 
priekšlikumus kultūras, audiovizuālajā, 
izglītības, jaunatnes un sporta jomā.

jauninājumus — dot dalībvalstu 
parlamentiem iespēju pareizi sadalīt 
Eiropas Savienības un dalībvalstu 
kompetences — mudina valstu 
parlamentus pieņemt kultūras 
saglabāšanas un attīstības programmas;

Or. pl

Grozījums Nr. 8
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. ņemot vērā LESD radītos būtiskākos 
jauninājumus — dot dalībvalstu 
parlamentiem iespēju pareizi sadalīt 
Eiropas Savienības un dalībvalstu 
kompetences, piemērojot subsidiaritātes 
principu — mudina valstu parlamentus 
vajadzības gadījumā pieņemt darba grafiku 
un metodes, lai nodrošinātu subsidiaritātes 
principa piemērošanu, izskatot Eiropas 
Savienības tiesību aktu priekšlikumus 
kultūras, audiovizuālajā, izglītības, 
jaunatnes un sporta jomā.

7. ņemot vērā LESD radītos būtiskākos 
jauninājumus — dot dalībvalstu 
parlamentiem iespēju pareizi sadalīt 
Eiropas Savienības un dalībvalstu 
kompetences, piemērojot subsidiaritātes 
principu — mudina valstu parlamentus 
vajadzības gadījumā pieņemt darba grafiku 
un metodes, lai nodrošinātu subsidiaritātes 
principa piemērošanu, izskatot Eiropas 
Savienības tiesību aktu priekšlikumus 
kultūras, audiovizuālajā, izglītības, 
jaunatnes un sporta jomā, vajadzības 
gadījumā ņemot vērā paredzēto pasākumu 
reģionālo un vietējo aspektu.

Or. fr
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